Algemene Leden Vergadering 23 nov 2021
Concept v1

Notulen Algemene Ledenvergadering dinsdag 23 nov 2021
Aanwezig:
leden, inclusief bestuur
Afwezig gemeld:
Locatie:
Google Meet i.v.m. Corona maatregelen.
Jildert Visser opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het bestuur heeft
toch besloten een ALV door te laten gaan via de digitale kanalen. Hopelijk voor de laatste
keer digitaal.
Agenda wordt doorgenomen en vastgesteld.
Marcel Kiers notuleert.

Notulen ALV d.d. 1 juni 2021:
De notulen van de ALV van 1 juni 2021 worden ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen:
Peter Clobus: BTB index
Frisse Start

Verslag van de penningmeester:
Marcel geeft een toelichting op de prognose van de jaarrekening over 2021. En vervolgens de
begroting voor 2022. Een belangrijk aandachtspunt is de onzekerheid over het doorgaan van
wedstrijden en schoolatletiek. Dit zijn (naast de contributie) de belangrijkste
inkomstenbronnen en essentieel voor de vereniging. Ook blijft het teruglopen van
sponsorinkomsten een zorgpunt. De verwachting is een licht verlies in 2021. Dit is echter niet
groot genoeg om nu over te gaan tot contributieverhoging. Op de voorjaars-ALV in 2022
zullen we dat opnieuw bekijken.
De ALV stelt de begroting 2022 ongewijzigd vast.
Voor de kascommissie die in 2022 de financiële boekhouding gaat controleren meld Ronald
Bousema zich aan. Marcel zal Brenda Bergkamp (in 2021 ook lid van de kascommissie)
vragen om ook in 2022 weer bij de controle te zijn.

Lopende zaken / triathlon
Jildert geeft een toelichting op het verzoek van Tri4You voor samenwerking, mogelijk
fuseren, met AAC’61. Het bestuur geeft aan geen ‘vereniging binnen een vereniging’ te
willen. Daarnaast is het aantal triatleten binnen AAC laag. Afgesproken wordt breder te
kijken naar de triatlon-tak binnen AAC’61 samen met de triatleten: Ludy, Henri, Robert en
Marieke. Het punt komt na deze evaluatie terug op de voorjaars-ALV in 2022.
Cor vraagt welke mogelijkheden er zijn voor opleidingen van trainers, specifiek voor hem
m.b.t. de Frame Runners.
Marcel geeft een toelichting op het contract dat vorig jaar met Emiel Muskita is afgesloten
m.b.t. zijn werkzaamheden. Nu de opdracht van Emiel is afgerond rest de vraag of er een
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vervolgopdracht moet komen. Afgesproken wordt de werkzaamheden tot nu toe eerst te
evalueren. Marcel zal daartoe contact opnemen met Emiel en een aantal trainers.
Hein vraagt aandacht voor eenduidigheid bij het handhaven van de Corona-maatregelen.

Jeugdcommissie:
Geen bijzonderheden.
Wedstrijdcommissie:
Geen bijzonderheden.
Triathloncommissie:
Besproken bij de lopende zaken.
Rondvraag:
Hein: organisatie: lastig om vrijwilligers te vinden; Schoolatletiek, in goed jaar 20 keer/jaar;
vrijwilligers raken op leeftijd. Jildert noemt punten systeem dat sommige verenigingen
hanteren voor uit te voeren taken.
Ginus vraagt hoe we omgaan met de containers. Voor de Frame Runners is er een tekort aan
ruimte. Marcel doet de suggestie dit met de gemeente te bespreken. We zullen het in de
volgende bestuursvergadering meenemen.

Sluiting:
Jildert sluit de vergadering.
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